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COMISSÃO ELEITORAL 

DESPACHO 

 

 

Esta Comissão Eleitoral recebeu por meio de seu correio eletrônico, conforme documentos  

ID_23_PE_CBSURF e ID_24_PE_CBSURF, notícia de Convocação, por Associados, de Assembleia Geral 

Extraordinária para o próximo dia 29 de novembro do corrente ano. 

 

As Federações Esportivas são as pessoas jurídicas constituídas, ordinariamente, sob a forma de 

associação sem fins lucrativos que, englobando clubes ou sociedades desportivas, associações de âmbito 

territorial, ligas profissionais, se as houver, praticantes, técnicos, juízes e árbitros, e demais entidades 

que promovam, praticam ou contribuem para o desenvolvimento da respectiva modalidade. 

 

Como Associações, as Federações sujeitam-se aos ditames dos artigos 53 a 61, do Código Civil. 

 

Entretanto, nos moldes do art. 217, da Constituição Federal e dos arts. 16 ao 24 da Lei nº 9.615/98 

(Lei Pelé), as Federações Esportivas são entidades especiais que compõem o Sistema Nacional do 

Desporto. 

 

Assim, pelo princípio hermenêutico da “Lex Specialis”, aplica-se às Federações Esportivas a Lei 

Especial (Lei Pelé) e, subsidiariamente, no que não conflitar a Lei Geral (Código Civil). 

 

O art. 22, VI da Lei Pelé determina que as eleições sejam conduzidas por “comissão eleitoral 

apartada da diretoria da entidade esportiva”. A referida comissão, nomeada pela Diretoria, possui 

autonomia e independência para dirigir o processo eleitoral atentando-se aos dispositivos legais e 

estatutários. 

 

Nesse esteio, não cabe à Assembleia ou a qualquer outro órgão da Federação Esportiva deliberar 

sobre decisões da Comissão Eleitoral. O controle dos atos da Comissão Eleitoral pode ser realizado pelo 

Poder Judiciário em caso de ilegalidade, abuso de poder ou de direito. 

 

Destaque-se que o art. 36 do Estatuto da CBSURF, traz em “numerus clausus” as matérias de 

competência da AGE e ali não consta atribuição para deliberar sobre a atuação da Comissão Eleitoral e, 

ainda que houvesse, tal dispositivo seria nulo de pleno direito por violação ao art. 217 da Constituição e 

ao art. 22 da Lei Pelé. 

 

Dessa forma, a Assembleia Geral Extraordinária convocada não possui competência legal ou 

estatutária para deliberar sobre os atos desta Comissão Eleitoral, o que a torna nula de pleno direito. 

 

Aliás, ainda que tivesse competência, a referida AGE foi convocada sem atentar-se aos requisitos 

do art. 37, do Estatuto da CBSURF que exige publicação de edital no site da entidade e nota oficial enviada 

às filiadas com antecedência de 15 dias ou 8, na excepcionalidade de haver urgência, o que não 

configura-se no presente caso. 
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Esta Comissão Eleitoral está vigilante e tem ciência da animosidade existente entre as “linhas 

políticas” e tem notícias, inclusive, de manifestações desabonadoras a ela em redes sociais e na 

imprensa. 

 

Portanto, torna-se essencial destacar que esta Comissão Eleitoral não se curvará a pressões 

externas e exercerá seu “munus” guiada pelos preceitos legais, pelo melhor interesse do desporto, bem 

como pelos princípios éticos e morais. 

 

Destaque-se que os membros desta Comissão Eleitoral são profissionais com extenso currículo, 

reputação ilibada e reconhecido conhecimento da matéria jusdesportiva, inclusive com a publicação de 

artigos sobre as Eleições em Federações Desportivas, dos quais destaca-se “Eleições em Entidades 

Desportivas”. SOUZA. Gustavo Lopes de. Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil. 2021. v. 21. n. 

132, jul/ago. 

 

Ante o exposto, esta Comissão Eleitoral: 

 

a). Ratifica todo exposto na decisão anterior, especialmente, quanto ao calendário eleitoral. 

 

b). Determina que a atual Diretoria da CBSURF publique, em 24 horas, edital para eleição da 

Comissão de Atletas. 

 

c). Determina ao Sr. Secretario que de ciência deste despacho a CBSURF, que por sua vez deverá 

informar aos atletas, e às Federações Estaduais, bem como torne público o conteúdo deste despacho 

 

 

De São Paulo/SP para Salvador/BA, 25 de novembro de 2021.  
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Presidente da Comissão Eleitoral  
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